
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 25 DE MARÇ DE 
2021 

 
Identificació de la sessió:  
Núm.  PLE2021000004  
Caràcter: Sessió Ordinària TELEMÀTICA 
Data: 25 de març de 2021 
Hora d’inici: 19:01 h 
Hora de fi: 21:24 h 
 
Assistents:  
Robert Mundet Anglada (JxC), alcalde 
Regidors/es: 
Joan Casabó Fuguet (JxC)  
Sílvia Martí Suñer (JxC)  
Christian Cortés de la Fuente (JxC)  
Núria Salvans Pérez (JxC) 
Lourdes Martín Toro (JxC) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxC) 
Carla Matilla Rubirola (JxC) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Pau Presas Bertran (ERC)  
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  
 
Joan Bataller i Garriga, secretari accidental 
Núria Josa Arbonès, interventora 
 
Absents: 
- 
 
MITJANS TELEMÀTICS: PLATAFORMA ZOOM 
 
DINÀMICA DEL DEBAT:  
 

• Alcalde llegeix ordre del dia del Ple municipal.  
• Lectura de cada punt.  
• Després de la lectura de cada punt, l’Alcalde manifestarà les consideracions i els 

antecedents de cadascun dels punts. 
• Seguidament, l’Alcalde donarà el torn de paraula a cadascun dels grups 

municipals per exposar les seves opinions. 
• Si hi ha algú que vulgui manifestar una opinió contrària, demanarà el torn de 

paraula a l’Alcalde. 
• El sentit del vot del grup municipal es manifestarà per via del portaveu de cada 

grup municipal. 



 
 

• Es donarà el punt de l’ordre del dia per tractat, i l’alcalde resumirà el sentit del 
vot.  

 
ORDRE DEL DIA 
 
1.- APROVAR ACTA PLE ORDINARI DE 25/02/2021 
 
2.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2021/0360 AL 2021/0632 
 
3.- MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL PER MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE 
DEDICACIÓ DE LES REGIDORIES DE SERVEIS SOCIALS I DE GOVERNACIÓ 
 
4.- PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA RLLT I DE LA PLANTILLA DE 
L'AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA PER A L'EXERCICI 2021 
 
5.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'EXERCICI 
2020 
 
6.- DONAR COMPTE RESULTAT EXERCICI CONTROL INTERN 2020 
 
7.- PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC DE MOCIÓ A FAVOR DEL PLE 
RECONEIXEMENT DELS DRETS DE LES PERSONES TRANS* I EN SUPORT D'UNA 
LLEI TRANS ESTATAL 
 
8.- INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS 
 
9.- PRECS I PREGUNTES 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Havent comprovat el quòrum d’assistència necessària establert a l’article 90.1 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, l’alcalde declara oberta la sessió. 
 
 
1.- APROVAR ACTA PLE ORDINARI DE 25/02/2021 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 
25/02/2021, signada pel secretari de l’òrgan. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 

a. Art. 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local 
(LBRL). 

b. Arts. 110, 111 i 145 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC). 



 
 

c. Art. 3.2.d) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter 
nacional. 

d. Art. 52 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el 
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (TRRL). 

e. Art. 33 i ss. del Text refós del Reglament Orgànic Municipal (TRROM). 
f. Arts. 196 i ss. del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova 

el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels Ens Locals (ROF). 
g. Art. 20 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya. 
h. Decret 33/1981, de 5 de febrer, que regula la confecció d'actes per mitjans 

mecanogràfics a les corporacions locals. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR l’acta de la sessió plenària ordinària de data 25/02/2021, que consta 
a l’expedient. 
 
Segon.- PUBLICAR l’acta al lloc web municipal, en format editat a l’objecte de protegir 
les eventuals afectacions del dret fonamental a l’honor, a la intimitat personal i familiar i 
a la pròpia imatge, i dades de caràcter personal que pogués contenir. 
 
Tercer.- ORDENAR la incorporació de l’acta al llibre d’actes del Ple de la Corporació. 
 
Quart.- TRASLLADAR l’acta aprovada al Departament de Governació de la Generalitat 
i a la Subdelegació del Govern. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (17): 

Robert Mundet Anglada (JxC) 
 Joan Casabó Fuguet (JxC)  

Sílvia Martí Suñer (JxC)  
Christian Cortés de la Fuente (JxC)  
Núria Salvans Pérez (JxC) 
Lourdes Martín Toro (JxC) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxC) 
Carla Matilla Rubirola (JxC) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Pau Presas Bertran (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 



 
 
2.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2021/0360 AL 2021/0632 
 
Es dona compte al Ple municipal dels decrets d’alcaldia que consten a l’expedient. 
 
RESULTAT: DONAR COMPTE 
 
 
3.- MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL PER MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE 
DEDICACIÓ DE LES REGIDORIES DE SERVEIS SOCIALS I DE GOVERNACIÓ 
RELACIÓ DE FETS 
 
Per Ple municipal de 28 de juny de 2019 en sessió extraordinària, es va aprovar el 
cartipàs municipal tot establint tres règims de dedicació parcial del 50% (Regidoria de 
Joventut, Festes, Entitats i Comunicació, Regidoria d’Ensenyament, Educació i Entitats 
Culturals i Regidoria de Governació), per un import total de 10.350,00 € anuals 
cadascuna. 
 
Per Ple municipal de 26 de setembre de 2019, en sessió ordinària, es va deixar sense 
efecte la dedicació parcial del 50% de la Regidora Sílvia Martí Suñer. 
 
Per Ple municipal de 28 de maig de 2020, en sessió ordinària, es va aprovar la dedicació 
parcial del 50% de la Regidora de Serveis Socials Núria Salvans Pérez, per import de 
10.350,00 € anuals. 
 
Vista la petició d’Alcaldia, de 10 de març de 2021, de petició de modificació de les 
dedicacions de les Regidores de Governació i de Serveis Socials, passant la primera 
del 50% al 75% de dedicació, i la segona del 50% al 100% de dedicació. 
 
Vist l’informe de Recursos Humans, de 10 de març de 2021, sobre l’existència de 
consignació pressupostària per a la tramitació de l’expedient corresponent. 
 
Vist l’informe de Secretaria, favorable sobre la modificació del Cartipàs municipal amb 
l’establiment dels nous règims de dedicació per a les Regidories de Governació i de 
Serveis Socials.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, d’acord amb el qual “los miembros de las corporaciones locales 
que desempeñen sus cargos con dedicación parcial (...) percibirán retribuciones por el 
tiempo de dedicación efectiva a las mismas, en cuyo caso serán igualmente dados de 
alta en el Régimen General de la Seguridad Social, en tal concepto”, i afegeix: “Dichas 
retribuciones no podrán superar en ningún caso los límites que se fijen, en su caso, en 
las leyes de Presupuestos Generales del Estado. En los acuerdos plenarios de 
determinación de los cargos que lleven aparejada esta dedicación parcial y de las 
retribuciones de los mismos, se deberá contener el régimen de la dedicación mínima 
necesaria para la percepción de dichas retribuciones”. 
 
Article 75.3 de la mateixa Llei 7/1985 regula la limitació en el nombre de càrrecs públics 
de les Entitats Locals amb dedicació exclusiva, però no fixa límits al nombre de 



 
 
corporatius en règim de dedicació parcial, i estableix “Solo los miembros de la 
Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán 
asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la 
Corporación de que formen parte.  
 
Disposició addicional vint-i-novena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021, que fixa el límit màxim total que 
poden percebre els membres de les Corporacions Locals per tots els conceptes 
retributius i assistències, de conformitat amb el que preveu l’article 75 bis de la Llei 
7/1985, que en el cas de Cassà de la Selva, en el tram de població entre 10.001 a 20.000 
habitants, és de 54.747,30 €. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Modificar, amb efectes del dia 1 d’abril de 2021, el cartipàs municipal aprovat 
per Ple municipal de 28 de juny de 2019, en sessió ordinària, i modificat per Ple 
municipal de 26 de setembre de 2019 i de 28 de maig de 2020, tot establint el règim de 
dedicació parcial de la Regidoria de Governació en un 75%, amb un import total anual 
de 15.525,09 €, i el règim de dedicació exclusiva (100%) per la Regidoria de Serveis 
Socials, amb un import total anual de 20.700,12 €. 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa total, de l’1 d’abril al 31 de desembre de 2021, 
de 15.737,90 €, a desglossar en 11.873,18 € en concepte de retribucions per dedicació 
de les Regidories de Serveis Socials i de Governació, a càrrec de la partida 
100.9200.10000 “Retribucions càrrecs electes”, i en 3.864,72 € en concepte de 
seguretat social de l’empresa, a càrrec de la partida 100.9200.16000 “Seguretat Social 
Serveis Generals”. 
 
TERCER.- Traslladar aquest acord a l’àrea Econòmica i la de Recursos Humans. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
L’alcalde Robert Mundet explica la proposta. Intervenen els regidors Martí Vallès 
(ERC), Marià Montsuñer (PSC) i Núria Salvans (JxC).  
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (9): 

Robert Mundet Anglada (JxC) 
 Joan Casabó Fuguet (JxC)  

Sílvia Martí Suñer (JxC)  
Christian Cortés de la Fuente (JxC)  
Núria Salvans Pérez (JxC) 
Lourdes Martín Toro (JxC) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxC) 
Carla Matilla Rubirola (JxC) 
Marià Montsuñer González (PSC) 

ABSTENCIONS (8): 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Pau Presas Bertran (ERC) 



 
 

Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA 
 
 
4.- PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA RLLT I DE LA PLANTILLA DE 
L'AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA PER A L'EXERCICI 2021 
 
Antecedents de fet 
 
Vist que per Ple municipal de 22 de desembre de 2020, en sessió ordinària, es van 
aprovar la Plantilla i la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Cassà de la Selva 
per a l’exercici 2021. Tots dos documents es van publicar al BOP de Girona núm. 251, 
de 31 de desembre del 2020, i al DOGC núm. 8309, de 5 de gener de 2021. 
 
Vist l’informe de la tècnica de Recursos Humans de l’Ajuntament de Cassà de la Selva 
favorable sobre els canvis proposats, de data 10 de març de 2021. 
 
Vist l’article 18.DOS de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals 
de l’Estat per a l’any 2021. 
 
Vista la reunió duta a terme amb tots els empleats/des, mitjançant la plataforma virtual 
Zoom, el dia 25 de febrer de 2021 a les 13h15, atesa la manca de representants sindicals 
per adoptar qualsevol acord en Mesa de Negociació, on es va proposar la l’actualització 
dels imports dels complements específics d’acord amb la Llei 11/2020, de 30 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021, i l’amortització de la 
plaça i del lloc de treball d’auxiliar de llar d’infants, atesa la promoció interna que ha dut 
a terme la persona que l’estava ocupant.  
 
Vist que ha transcorregut el termini de 10 dies naturals que es va atorgar als / a les 
empleats/des per presentar al·legacions a la proposta de modificació de la Relació de 
llocs de treball per a l’any 2021, sense que se n’hagi presentat cap.  
 
Fonaments de dret 
 
Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de l´Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 
Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública. 
 
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d´octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 
 
Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021. 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya. 
 



 
 
Article 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
d’acord amb el qual la competència per a l’aprovació de la relació de llocs de treball 
correspon al Ple. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Modificar la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Cassà de la Selva 
per a l’exercici 2021, aprovada per Ple municipal de 22 de desembre de 2020, en sessió 
ordinària, i publicada al BOP de Girona núm. 251, de 31 de desembre del 2020, i al 
DOGC núm. 8309, de 5 de gener de 2021, tot amortitzant el lloc de treball d’Auxiliar de 
Llar d’infants i tot actualitzant els imports dels complements específics d’acord amb la 
Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021:  

 
Lloc de treball Codi 

orgànica RJ Tipus lloc Forma de 
provisió  Grup Nivell 

de CD 
Complement 

específic Jornada 

SERVEIS GENERALS 

Secretari/ària 100 F Comandament FHE - concurs A1 30 36.498,00 € C 

Tècnic/a RRHH 100 F Lloc base Concurs A1 22 8.139,60 € C 

Tècnic/a de gestió 100 F Lloc base Concurs A2 22 8.139,74 € C 

Administratiu/va 100 F Lloc base Concurs C1 18 7.245,14 € C 

Administratiu/va 100 F Lloc base Concurs C1 18 8.139,60 € C 

Administratiu/va 100 F Lloc base Concurs C1 18 6.975,78 € C 

Administratiu/va 100 F Lloc base Concurs C1 18 6.975,78 € C 

Administratiu/va 100 L Lloc base Concurs C1 18 8.139,74 € C 

Administratiu/va 100 L Lloc base Concurs C1 18 8.139,60 € C 

Auxiliar de serveis 100 L Lloc singular Concurs AP 10 751,94 € P 

PROMOCIÓ ECONÒMICA 

Tècnic/a promoció econòmica 102 F Lloc base Concurs A2 22 10.089,80 € C 

Administratiu/va 102 F Lloc base Concurs C1 16 7.817,18 € C 

Auxiliar  administratiu/va 102 F Lloc base Concurs C2 14 7.019,46 € C 

Conserge 102 L Lloc base Concurs C2 9 8.622,74 € C 

Auxiliar manteniment 102 L Lloc base Concurs AP 10 4.497,08 € C 

SERVEIS ECONÒMICS 

Interventor/a 103 F Comandament FHE - concurs A1 27 26.374,04 € C 

Tresorer/a 103 F Comandament FHE - concurs A1 22 21.063,98 € C 

Administratiu/va tresoreria 103 F Lloc base Concurs C1 16 7.824,04 € C 

Tècnic/a àrea econòmica 103 F Lloc base Concurs A1 22 8.129,94 € C 

Tècnic/a control intern 103 F Lloc base Concurs A1 24 8.461,18 € C 

Tècnic/a compt. i recapt. 103 F Lloc base Concurs A1 22 7.895,30 € C 

Administratiu/va intervenció 103 F Lloc base Concurs C1 16 7.817,18 € C 

ARXIU MUNICIPAL 

Arxiver/a  105 L Comandament Concurs A1 23 7.464,38 € C 

Auxiliar administratiu/va 105 L Lloc base Concurs C2 14 6.707,54 € C 

MEDI AMBIENT 

Tècnic/a medi ambient 200 L Lloc singular Concurs A2 22 6.393,38 € C 



 
 

Administratiu/va 200 F Lloc singular Concurs C1 18 6.975,78 € C 

URBANISME 

Cap serveis jurídics 201 F Comandament Concurs A1 27 26.453,00 € C 

Enginyer/a 201 F Lloc singular Concurs A1 24 8.461,18 € C 

Arquitecte/a tècnic/a 201 L Lloc singular Concurs A2 22 9.926,14 € C 
Arquitecte/a tècnic/a prevenció de 

riscos 201 L Lloc singular Concurs A2 22 11.522,56 € C 

Arquitecte/a tècnic 201 F Lloc singular Concurs A2 22 6.581,67 € P 

Arquitecte/a 201 L Comandament Concurs A1 26 20.025,18 € C 

Cap de negociat urbanisme 201 F Lloc base Concurs C1 18 12.928,72 € C 

Administratiu/va 201 F Lloc base Concurs C1 16 7.817,18 € C 

Administratiu/va 201 F Lloc base Concurs C1 16 7.817,18 € C 

Aux.admin recaptació 201 L Lloc base Concurs C2 14 6.733,86 € C 

SERVEIS CULTURALS MUNICIPALS 

Tècnic/a cultura i entitats 300 L Lloc singular Concurs A2 22 13.032,88 € C 

Tècnic/a auxiliar de cultura 300 F Lloc base Concurs C1 20 8.139,74 € C 

Delineant disseny gràfic 300 L Lloc base Concurs C1 18 6.958,98 € C 

CENTRE CULTURAL SALA GALÀ 

Bibliotecari/ària - Director/a 
biblioteca 301 L Lloc singular Concurs A2 22 996,38 € C 

Tècnic/a cultura i joventut 301 L Lloc singular Concurs A2 16 6.131,72 € C 

Tècnic/a aux de biblioteca 301 L Lloc base Concurs C1 16 4.383,82 € C 

Tècnic/a aux de biblioteca 301 L Lloc base Concurs C1 16 4.383,82 € C 

Auxiliar administratiu/va 301 F Lloc base Concurs C2 14 7.019,74 € C 

Conserge 301 L Lloc base Concurs C2 9 11.476,22 € C 

Netejador 301 L Lloc base Concurs AP 7 5.353,18 € C 

COMUNICACIÓ  I EMISSORA MUNICIPAL 

Assessor/a comunicació 100 E Assessorament Lliure 
designació   25.729,34 €  

Tècnic/a de comunicació 302 F Lloc singular Concurs A2 22 10.089,94 € C 
Tècnic especialista electrònica 

emissora 302 L Lloc base Concurs C1 22 7.346,08 € C 

Agent comercial emissora 302 L Lloc base Concurs C2 18 6.944,00 € C 

LLAR D'INFANTS 

Director/a llar d'infants 400 L Lloc singular Concurs A2 22 10.520,44 € C 

Mestre/a 400 L Lloc base Concurs A2 22 3.876,46 € C 

Mestre/a 400 L Lloc base Concurs A2 22 3.111,92 € C 

Educador/a 400 L Lloc base Concurs C1 14 3.791,48 € C 

Educador/a 400 L Lloc base Concurs C1 14 3.028,06 € C 

Educador/a 400 L Lloc base Concurs C1 14 4.667,04 € C 

Educador/a 400 L Lloc base Concurs C1 14 4.671,52 € C 

Educador/a 400 L Lloc base Concurs C1 14 4.671,52 € C 

Educador/a 400 L Lloc base Concurs C1 14 3.777,90 € C 

Educador/a 400 L Lloc base Concurs C1 14 3.028,06 € C 



 
 

Educador/a 400 L Lloc base Concurs C1 14 3.028,06 € C 

Educador/a 400 L Lloc base Concurs C1 14 4.671,52 € C 

Educador/a 400 L Lloc base Concurs C1 14 3.028,06 € C 

Educador/a 400 L Lloc base Concurs C1 14 3.028,06 € C 

SERVEIS EDUCATIUS 

Conserge Puig d'Arques 401 L Lloc base Concurs C2 9 8.100,82 € C 

Conserge Aldrich 401 L Lloc base Concurs C2 9 8.100,68 € C 

Administratiu/va 401 F Lloc base Concurs C1 16 7.817,18 € C 

Tècnic/a educació 401 F Lloc singular Concurs A2 22 5.048,96 € C 

SERVEIS ESPORTIUS 

Conserge 402 L Lloc base Concurs C2 9 8.622,74 € C 

Conserge 402 L Lloc base Concurs C2 9 8.622,74 € C 

Conserge 402 L Lloc base Concurs C2 9 8.874,04 € C 

Conserge 402 L Lloc base Concurs C2 9 8.622,74 € C 

Netejador/a 402 L Lloc base Concurs AP 7 4.633,86 € C 

SERVEIS SOCIALS  

Treballador/a familiar 402 L Lloc base Concurs C2 9 11.285,40 € C 

Tècnic/a ciutadania 402 L Lloc base Concurs A2 22 5.114,76 € C 

SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT 

Sotsinspector 600 F Comandament Concurs C1 22 29.477,56 € C 

Sergent 600 F Lloc singular Concurs C1 20 20.174,14 € C 

Caporal 600 F Lloc singular Concurs C1 16 7.670,74 € C 

Caporal 600 F Lloc singular Concurs C1 16 7.750,54 € C 

Caporal 600 F Lloc singular Concurs C1 16 7.670,74 € C 

Caporal 600 F Lloc singular Concurs C1 16 7.670,74 € C 

Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 4.966,22 € C 

Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 4.992,96 € C 

Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 5.019,70 € C 

Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 5.087,04 € C 

Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 4.975,60 € C 

Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 4.953,06 € C 
Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 4.953,06 € C 

Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 4.953,06 € C 

Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 4.953,06 € C 

Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 4.953,06 € C 

Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 4.953,06 € C 

Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 4.953,06 € C 

Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 4.953,06 € C 

Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 4.953,06 € C 

Aux admin Seguretat 600 L Lloc base Concurs C1 14 7.045,64 € C 

MANTENIMENT ESPAI URBÀ 

Cap brigada 601 L Comandament Concurs C2 14 13.683,88 € C 

Cap brigada 601 L Comandament Concurs C2 14 12.919,62 € C 



 
 

Peó 601 L Lloc base Concurs AP 14 4.048,10 € C 

Cap brigada edifics 601 L Lloc singular Concurs AP 14 12.193,30 € C 

Oficial 601 L Lloc base Concurs C2 9 1.081,36 € C 

Oficial 601 L Lloc base Concurs C2 9 8.445,22 € C 

Oficial 601 L Lloc base Concurs C2 9 8.438,50 € C 

Oficial 601 L Lloc base Concurs C2 9 10.465,14 € C 

Oficial 601 L Lloc base Concurs C2 9 8.391,18 € C 

Oficial 601 L Lloc base Concurs C2 9 8.391,18 € C 

Oficial 601 L Lloc base Concurs C2 9 8.391,18 € C 

Oficial 601 L Lloc base Concurs C2 9 8.391,18 € C 

 
SEGON.- Modificar la Plantilla de l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a l’exercici 
2021, aprovada per Ple municipal de 22 de desembre de 2020, en sessió ordinària, i 
publicada al BOP de Girona núm. 251, de 31 de desembre del 2020, i al DOGC núm. 
8309, de 5 de gener de 2021, tot amortitzant la plaça d’Auxiliar de Llar d’infants:  
 

1. PERSONAL FUNCIONARI

ESCALA SUBESCALA CLASSE CATEGORIA

Gr
up

 / 
Su

bg
ru

p

Pl
ac

es

Va
ca

nt
s

Am
or

tit
z

Secretaria Secretari A1 1 0
Interventor A1 1 1

Tresorer A1 1 1
Superior A1 4 2

De Gestió A2 4 3
Administrativa C1 12 8

Auxiliar C2 2 1 1
Superior Titulats superiors A1 2 1

Mitjà Titulats mitjans A2 1 1
Auxiliar C1 1 1

Sotsinspector C1 1 0
Sergent C1 1 0
Caporal C1 4 1
Agent C2 14 5
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AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA

PLANTILLA ORGÀNICA DE L'AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA

Habilitació de Caràcter Nacional Intervenció - 
Tresoreria

Tècnica
Administració General

Tècnica

Bàsica
Policia Local

Administració Especial

PLACES PERSONAL FUNCIONARI

Tècnica

 
 



 
 

2. PERSONAL LABORAL

Gr
up

 / 
Su

bg
ru

p

Pl
ac

es

Va
ca

nt
s

Am
or

tit
z

A1 2 0

A2 7 2
A2 1 0
A2 2 1

C1 3 1
C1 11 1
C1 2 0
C1 1 0

C2 1 0
C2 3 1 1
C2 2 1
C2 8 4
C2 8 2
C2 1 1

AP 1 1
AP 1 0
AP 1 0
AP 2 1
AP 1 1

58 17PLACES PERSONAL LABORAL

SUBALTERNS O ASSIMILATS
Peó brigada
Cap brigada edificis
Auxiliar de serveis
Netejadores
Auxiliar manteniment

Auxiliars administratius
Cap de brigada
Conserges
Oficials
Treballadora auxiliar familiar

TÈCNICS SUPERIORS

TÈCNICS MITJANS

ADMINISTRATIUS O ASSIMILATS

AUXILIARS O ASSIMILATS
Auxiliar ràdio municipal

Administratius
Educadores llar d'infants
Tècnic auxiliar de biblioteca
Tècnic especialista en ràdio

Tècnics mitjans
Director/a Llar d'Infants
Mestre/a Llar d'Infants

Denominació de la plaça

Tècnics superiors

 
 
3. PERSONAL EVENTUAL

Gr
up

Pl
ac

es

Va
ca

nt
s

Am
or

tit
z

1 0
1 0

Total places: 108
Total vacants: 42

Denominació de la plaça

Assessor de comunicació
TOTAL PLACES PERSONAL EVENTUAL

 
 
TERCER.- Traslladar còpia de la plantilla i de la relació de llocs de treball al Departament 
de Governació i Administracions públiques en el termini de trenta dies des de l’aprovació 
i publicar-ho íntegrament en el BOP i en el DOGC. 
 
El regidor Joan Ignasi Gispert (JxC) explica la proposta. Intervenen els regidors Martí 
Vallès (ERC), Marià Montsuñer (PSC) i l’alcalde. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (9): 

Robert Mundet Anglada (JxC) 
 Joan Casabó Fuguet (JxC)  

Sílvia Martí Suñer (JxC)  
Christian Cortés de la Fuente (JxC)  
Núria Salvans Pérez (JxC) 
Lourdes Martín Toro (JxC) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxC) 
Carla Matilla Rubirola (JxC) 



 
 

Marià Montsuñer González (PSC) 
ABSTENCIONS (8): 

Martí Vallès Prats (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Pau Presas Bertran (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA 
 
 
5.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 
L'EXERCICI 2020 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vist el Decret d’alcaldia núm. 2021DECR00402, de 26 de febrer de 2021, relatiu a 
l’aprovació de la liquidació del pressupost general de l’exercici 2020, que es transcriu a 
continuació: 

 
DECRET DE L’ALCALDIA 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Tal i com s’estableix l’article 191.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLLRHL), el 
pressupost de cada exercici es liquidarà, quant a la recaptació de drets i al pagament 
d’obligacions, el 31 de desembre de l’any natural corresponent, quedant a càrrec de la 
Tresoreria local els ingressos i els pagaments pendents. 
 
La liquidació del pressupost s’haurà de confeccionar abans del primer de març de 
l’exercici següent, tal i com determinen l’article 191.3 del TRLLRHL i l’article 89.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol 
sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
D’altra banda, la base 48 d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva de l’exercici 2021 estableix que: 
 
1. El tancament i la liquidació del pressupost de l’Ajuntament i dels seus organismes 
autònoms tindran lloc, pel que fa a la recaptació dels drets i el pagament de les 
obligacions, el 31 de desembre de l’exercici pressupostari. 
2. La confecció dels estats demostratius de la liquidació del pressupost haurà de ser 
efectuada per la Intervenció de Fons abans de l’1 de març. 
3. L’aprovació de la liquidació del pressupost correspon a l’Alcalde, previ informe de 
la Intervenció de Fons, i se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que se celebri. 
4. Com a resultat de la liquidació, cal determinar: 

a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 
de desembre. 



 
 

b) El resultat pressupostari de l’exercici. 
c) El romanent de tresoreria. 

 
La liquidació del pressupost ha de posar de manifest, de conformitat amb l’article 93.1 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril: 
 
a)  Respecte el pressupost de despeses i per a cada aplicació pressupostària, els 

crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses 
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats 
i els pagaments realitzats. 

b)  Respecte el pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, les previsions inicials, 
les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, 
així com els recaptats nets. 

 
Així mateix, com a conseqüència de la liquidació del pressupost s’hauran de determinar 
els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de 
desembre, el resultat pressupostari de l’exercici, els romanents de crèdit i el romanent 
de tresoreria (art. 93.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril). 
 
Vistos els informes de la direcció de l’organisme autònom Residència Geriàtrica Sant 
Josep de Cassà de la Selva i del tècnic econòmic de l’Ajuntament de Cassà de la Selva; 
i l’informe de control permanent de conformitat respecte la liquidació del pressupost de 
l’organisme autònom Residència Geriàtrica Sant Josep de l’exercici 2020, 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
ÚNIC.- Donar compte del Decret d’alcaldia núm. 2021DECR00402, de 26 de febrer de 
2021. 
 
AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA 
 
1. Liquidació del pressupost de despeses 

 
1.1. Resum 

 
Crèdits inicials 10.861.374,86
Modificacions de crèdit 3.384.761,37
Crèdits definitius 14.246.136,23
Despeses autoritzades 12.601.367,91
Despeses compromeses 12.516.370,27
Obligacions reconegudes 11.935.670,13
Pagaments realitzats 11.239.610,19
Reintegraments de pagament 7.498,55
Pagaments líquids 11.232.111,64  

 
1.2. Detall d’execució per capítols 

 



 
 
Cap. Crèdits inicials Modificacions 

de crèdit
Crèdits 

definitius
Despeses 

autoritzades
Despeses 

compromeses
Obligacions 

reconegudes
Pagaments 
realitzats

Reinteg. de 
pagament

Pagaments 
líquids

Pendent 
pagament

1 3.767.299,40 4.399,91 3.771.699,31 3.690.770,64 3.690.770,64 3.690.449,64 3.688.842,14 0,00 3.688.842,14 1.607,50
2 4.302.711,63 1.652.181,46 5.954.893,09 5.606.742,94 5.574.570,37 5.164.800,58 4.783.107,63 7.476,59 4.775.631,04 389.169,54
3 55.800,00 0,00 55.800,00 34.214,42 34.214,42 34.214,42 34.236,38 21,96 34.214,42 0,00
4 1.206.499,09 334.467,90 1.540.966,99 1.105.305,95 1.105.305,95 1.058.469,58 878.468,59 0,00 878.468,59 180.000,99
5 360.000,00 -273.018,09 86.981,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 887.421,03 1.664.730,19 2.552.151,22 1.894.907,82 1.842.082,75 1.718.309,77 1.597.354,75 0,00 1.597.354,75 120.955,02
7 45.643,71 2.000,00 47.643,71 35.409,72 35.409,72 35.409,72 23.584,28 0,00 23.584,28 11.825,44
8 1.000,00 0,00 1.000,00 959,38 959,38 959,38 959,38 0,00 959,38 0,00
9 235.000,00 0,00 235.000,00 233.057,04 233.057,04 233.057,04 233.057,04 0,00 233.057,04 0,00
Total 10.861.374,86 3.384.761,37 14.246.136,23 12.601.367,91 12.516.370,27 11.935.670,13 11.239.610,19 7.498,55 11.232.111,64 703.558,49  
 
2. Liquidació del pressupost d’ingressos 

 
2.1. Resum 

 
Previsions inicials 10.861.374,86
Modificacions de crèdit 3.384.761,37
Previsions definitives 14.246.136,23
Drets reconeguts 11.020.174,51
Drets anul·lats 253.921,20
Drets cancel·lats 0,00
Drets reconeguts nets 10.766.253,31
Drets recaptats 10.213.110,40
Devolucions d'ingressos indeguts 208.242,81
Recaptació neta 10.004.867,59  
 

2.2. Detall d’execució per capítols 
 

Cap. Previsions 
inicials

Modificacions 
de crèdit

Previsions 
definitives

Drets 
reconeguts Drets anul·lats Drets 

cancel·lats

Drets 
reconeguts 

nets

Drets 
recaptats

Dev. 
Ingressos

Recaptació 
neta

Pendent 
cobrament

1 5.130.000,00 0,00 5.130.000,00 5.372.846,40 136.951,84 0,00 5.235.894,56 4.762.472,32 113.548,15 4.648.924,17 586.970,39
2 100.000,00 0,00 100.000,00 304.046,75 6.243,73 0,00 297.803,02 304.044,85 6.243,73 297.801,12 1,90
3 2.704.920,00 592.428,03 3.297.348,03 2.262.583,29 49.174,65 0,00 2.213.408,64 2.065.895,16 26.899,95 2.038.995,21 174.413,43
4 2.548.590,00 337.234,95 2.885.824,95 3.047.450,92 61.550,98 0,00 2.985.899,94 3.047.450,92 61.550,98 2.985.899,94 0,00
5 26.500,00 6.000,00 32.500,00 21.520,06 0,00 0,00 21.520,06 21.520,06 0,00 21.520,06 0,00
6 0,00 0,00 0,00 11.727,09 0,00 0,00 11.727,09 11.727,09 0,00 11.727,09 0,00
7 168.565,72 90.162,75 258.728,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0,00 2.158.935,64 2.158.935,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 182.799,14 200.000,00 382.799,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 10.861.374,86 3.384.761,37 14.246.136,23 11.020.174,51 253.921,20 0,00 10.766.253,31 10.213.110,40 208.242,81 10.004.867,59 761.385,72  
 
3. Magnituds pressupostàries 

 
3.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de 

desembre 
 
Drets pendents de cobrament a 31 de desembre IMPORT
a. Drets pendents de cobrament exercici corrent 761.385,72
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancats 2.384.586,73
Total (a+b) 3.145.972,45

Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre IMPORT
a. Obligacions pendents de pagament exercici corrent 703.558,49
b. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats 0,00
Total (a+b) 703.558,49  
 

3.2. Resultat pressupostari de l’exercici 
 



 
 

CONCEPTE IMPORT
a. Drets reconeguts nets capítols I a V 10.754.526,22
b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV 9.947.934,22
(A) OPERACIONS CORRENTS (a-b) 806.592,00
c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII 11.727,09
d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII 1.753.719,49
(B) OPERACIONS DE CAPITAL (c-d) -1.741.992,40
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) -935.400,40
e. Drets reconeguts nets capítol VIII 0,00
f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII 959,38
2. ACTIUS FINANCERS (e-f) -959,38
g. Drets reconeguts nets capítol IX 0,00
h. Obligacions reconegudes netes capítol IX 233.057,04
3. PASSIUS FINANCERS (g-h) -233.057,04
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3) -1.169.416,82
5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despese  1.760.290,31
6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 331.578,74
7. Desviacions de finançament positives de l'exercici 96.732,34
8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7) 825.719,89  

 
3.3. Romanents de crèdit 

 
1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ 1.116.700,98
2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA 562.728,51
3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ 631.036,61
a. Compromesos 442.292,94
b. Autoritzats 17.750,70
c. Retinguts 61.284,43
d. Disponibles 109.708,54
TOTAL (1+2+3) 2.310.466,10  

 
3.4. Romanent de tresoreria 

 
1. FONS LÍQUIDS 2.180.148,94
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c) 3.260.558,52
a. Del pressupost corrent 761.385,72
b. De pressupostos tancats 2.384.586,73
c. D'operacions no pressupostàries 114.586,07
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f) 1.585.458,43
d. Del pressupost corrent 703.558,49
e. De pressupostos tancats 0,00
f. D'operacions no pressupostàries 881.899,94
4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ (-g+h) 918,67
g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 309,08
h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 1.227,75
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 3.856.167,70
II. Saldos de dubtós cobrament 2.085.946,33
III. Excés de finançament afectat 418.524,13
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 
GENERALS (RTDG) (I-II-III) 1.351.697,24

 



 
 
 
 
 
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT JOSEP 
 
4. Liquidació del pressupost de despeses 

 
4.1. Resum 

 
Crèdits inicials 1.919.387,86
Modificacions de crèdit 172.039,95
Crèdits definitius 2.091.427,81
Despeses autoritzades 1.223.821,87
Despeses compromeses 1.223.821,87
Obligacions reconegudes 1.131.408,45
Pagaments realitzats 1.131.408,45
Reintegraments de pagament 0,00
Pagaments líquids 1.131.408,45  

 
4.2. Detall d’execució per capítols 

 

 
 
 
5. Liquidació del pressupost d’ingressos 

 
5.1. Resum 

 
Previsions inicials 1.919.387,86
Modificacions de crèdit 172.039,95
Previsions definitives 2.091.427,81
Drets reconeguts 1.707.029,45
Drets anul·lats 34.103,75
Drets cancel·lats 0,00
Drets reconeguts nets 1.672.925,70
Drets recaptats 1.703.544,24
Devolucions d'ingressos indeguts 34.103,75
Recaptació neta 1.669.440,49  

 
5.2. Detall d’execució per capítols 

 



 
 

 
 
 
6. Magnituds pressupostàries 

 
6.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de 

desembre 
 
Drets pendents de cobrament a 31 de de IMPORT
a. Drets pendents de cobrament exercici 3.485,21
b. Drets pendents de cobrament exercicis 22.304,99
Total (a+b) 25.790,20

Obligacions pendents de pagament a 31  IMPORT
a. Obligacions pendents de pagament 0,00
b. Obligacions pendents de pagament 0,00
Total (a+b) 0,00  
 

6.2. Resultat pressupostari de l’exercici 
 

CONCEPTE IMPORT
a. Drets reconeguts nets capítols I a V 1.672.925,70
b. Obligacions reconegudes netes 1.069.495,26
(A) OPERACIONS CORRENTS (a-b) 603.430,44
c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII 0,00
d. Obligacions reconegudes netes 63.996,61
(B) OPERACIONS DE CAPITAL (c-d) -63.996,61
1. TOTAL OPERACIONS NO 539.433,83
e. Drets reconeguts nets capítol VIII 0,00
f. Obligacions reconegudes netes capítol 0,00
2. ACTIUS FINANCERS (e-f) 0,00
g. Drets reconeguts nets capítol IX 0,00
h. Obligacions reconegudes netes capítol 0,00
3. PASSIUS FINANCERS (g-h) 0,00
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 539.433,83
5. Despeses finançades amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals 66.912,05

6. Desviacions de finançament negatives 63.996,61
7. Desviacions de finançament positives 0,00
8. RESULTAT PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT (4+5+6-7) 670.342,49

 
 

6.3. Romanents de crèdit 
 



 
 

1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ 861.706,49
2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA 8.076,20
3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ 88.153,25
a. Compromesos 76.888,73
b. Autoritzats 0,00
c. Retinguts 0,00
d. Disponibles 11.264,52
TOTAL (1+2+3) 957.935,94  

 
6.4. Romanent de tresoreria 
 

1. FONS LÍQUIDS 1.186.645,68
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 25.803,31
a. Del pressupost corrent 3.485,21
b. De pressupostos tancats 22.304,99
c. D'operacions no pressupostàries 13,11
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 53.614,97
d. Del pressupost corrent 0,00
e. De pressupostos tancats 0,00
f. D'operacions no pressupostàries 53.614,97
4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ 13.469,98
g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació 0,00
h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació 13.469,98
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2- 1.172.304,00
II. Saldos de dubtós cobrament 20.196,47
III. Excés de finançament afectat 412.262,58
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A 
DESPESES GENERALS (RTDG) (I-II-III) 739.844,96

 
 
El regidor Joan Ignasi Gispert (JxC) explica la proposta. Intervenen els regidors Pau 
Presas (ERC), Marià Montsuñer (PSC) i l’alcalde. 
 
RESULTAT: DONAR COMPTE 
 
 
6.- DONAR COMPTE RESULTAT EXERCICI CONTROL INTERN 2020 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vist l’informe de la intervenció, de 18 d’abril de 2020, relatiu a les resolucions adoptades 
pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau a 
l’opinió de la intervenció general de la generalitat de Catalunya, de les principals 
anomalies en matèria d’ingressos, dels informes d’omissió de la funció interventora i 
dels resultats del control dels comptes a justificar i de les bestrets de caixa fixa, de 
l’exercici 2020. 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
D’acord amb els articles 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el 
que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i 15.6 



 
 
del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control 
intern a les entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor, en ocasió de la 
dació de compte de la liquidació del pressupost, ha d’elevar al ple l’informe anual de 
totes les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions 
efectuades o, si s’escau, a l’opinió de l’òrgan competent de l’administració que tingui la 
tutela financera al qual s’hagi sol·licitat informe, així com un resum de les principals 
anomalies detectades en matèria d’ingressos. 
 
A més, l’article 28.2 del RCIL estableix que els informes d’omissió de la funció 
interventora emesos durant l’exercici s’han d’incloure, també, en l’esmentat informe 
anual que s’ha d’elevar al ple. 
 
Finalment, en compliment de l’article 27.2 del RCIL, en un punt addicional de l’informe 
anual s’han d’incloure els resultats obtinguts del control dels comptes a justificar i de les 
bestretes de caixa fixa. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Donar compte de l’informe emès per la Intervenció de l’Ajuntament de Cassà 
de la Selva, en data 15 de març de 2021, relatiu a les resolucions adoptades pel 
president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades, a les principals 
anomalies en matèria d’ingressos, als informes d’omissió de la funció interventora i als 
resultats de control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, 
corresponents a l’exercici 2020, amb la informació que es transcriu tot seguit i que es 
concreta en els seus annexos, que consten a l’expedient i que formen part de l’acord a 
tots els efectes legals: 
 
INFORME ANUAL DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PEL PRESIDENT DE 
L’ENTITAT LOCAL CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS EFECTUADES O, SI 
S’ESCAU, A L’OPINIÓ DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, DE LES PRINCIPALS ANOMALIES EN MATÈRIA D’INGRESSOS, 
DELS INFORMES D’OMISSIÓ DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA I DELS RESULTATS 
DEL CONTROL DELS COMPTES A JUSTIFICAR I DE LES BESTRETES DE CAIXA 
FIXA DE L’EXERCICI 2020 
 
ANTECEDENTS 
 
D’acord amb els articles 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i 15.6 del Reial decret 
424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les entitats del sector 
públic local (RCIL), l’òrgan interventor, en ocasió de la dació de compte de la liquidació del 
pressupost, ha d’elevar al ple l’informe anual de totes les resolucions adoptades pel president de 
l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de l’òrgan competent 
de l’administració que tingui la tutela financera al qual s’hagi sol·licitat informe, així com un resum 
de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos. Aquest informe ha d’atendre 
únicament a aspectes propis de l’exercici de la funció interventora, sense incloure qüestions 
d’oportunitat o conveniència de les actuacions que fiscalitzi. 
L’entitat local, en sessió plenària de data 24 de maig de 2018, va aprovar el model de control 
intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses 
i obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a 
l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l’entitat local, en virtut del que 
estableixen els articles 13 i 9 del RCIL, respectivament. 



 
 
L’apartat 8 de l’article 15 del RCIL estableix que aquest informe anual ha de diferenciar, de 
manera clara i concisa, el caràcter suspensiu o no de les objeccions efectuades pels òrgans 
interventors. No obstant, en haver-se aprovat la fiscalització i intervenció limitada prèvia de 
requisits bàsics això implica que, l’incompliment de qualsevol d’aquests requisits comporta, en 
tots els casos, la suspensió de la tramitació de l’expedient. 
Pel que fa el resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos en l’exercici 
de la funció interventora, a què fa referència l’apartat 6 de l’article 15 del RCIL, en haver-se 
aprovat la substitució de la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control inherent a la presa 
de raó en comptabilitat, no és possible detectar aquestes anomalies en aquesta fase del control. 
A més, l’article 28.2 del RCIL estableix que els informes d’omissió de la funció interventora 
emesos durant l’exercici s’han d’incloure, també, en la relació que esmenten els apartats 6 i 7 de 
l’article 15 del RCIL.  
Finalment, en compliment de l’article 27.2 del RCIL, l’informe anual de l’article 15.6 del mateix 
RCIL ha d’incloure, en un punt addicional, els resultats obtinguts del control dels comptes a 
justificar i de les bestretes de caixa fixa. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 

- Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les 
entitats del sector públic local (RCIL). 

 
INFORME 
La finalitat d’aquest informe, doncs, és informar de les resolucions adoptades pel president 
contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la Intervenció General de la 
Generalitat de Catalunya, de les principals anomalies en matèria d’ingressos, dels informes 
d’omissió de la funció interventora i dels resultats del control dels comptes a justificar i de les 
bestretes de caixa fixa, amb l’objecte de donar compliment al requerit pels articles 15, 27.2 i 28.2 
del RCIL i 218.1 del TRLRHL. 
S’han emès 1.126 informes de fiscalització o d’intervenció, 840 corresponen a l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva i 286 a l’organisme autònom Residència Geriàtrica Sant Josep. 
Així mateix, s’han emès 195 informes d’omissió de la funció interventora,  
 
A continuació es mostra la informació requerida a la normativa vigent, referida a l’exercici 2020: 
 
1) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions 

efectuades per la Intervenció. 
No s’ha adoptat cap resolució i/o decret contraris a les objeccions efectuades per la 
Intervenció. 

 
2) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a l’opinió de la 

Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. 
No s’ha sol·licitat cap opinió a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya i, per tant, 
no s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari a l’opinió d’aquest òrgan de tutela financera 
 

3) Resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos. 
En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control inherent a la presa 
de raó en comptabilitat, no s’han detectat anomalies en matèria d’ingressos en l’exercici de la 
funció interventora. 

 
4) Informes d’omissió de la funció interventora. 

S’han emès 195 informes d’omissió de la funció interventora, el detall dels quals consta a 
l’Annex I d’aquest informe. 
 



 
 
5) Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar. 

No consten pagaments a justificar i, per tant, no s’han emès informes d’intervenció dels 
comptes justificatius d’aquests. 

6) Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa. 
S’han emès 18 informes d’intervenció dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa, 
el detall dels quals consta a l’Annex I d’aquest informe. 
 

D’aquest informe, corresponent a l’exercici 2020, se’n donarà compte al ple juntament amb la 
liquidació del pressupost de l’entitat local. 
 
SEGON.- Donar-se per assabentat de la remissió d’aquest informe a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, de conformitat amb la Instrucció sobre la remissió d’informació 
relativa a l’exercici del control intern de les entitats locals, aprovada, per acord de ple 
del Tribunal de Comptes, el 19 de desembre de 2019. 
 
El regidor Joan Ignasi Gispert (JxC) explica la proposta. Intervé el regidor Marià 
Montsuñer (PSC). 
 
RESULTAT: DONAR COMPTE 
 
 
7.- PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC DE MOCIÓ A FAVOR DEL 
PLE RECONEIXEMENT DELS DRETS DE LES PERSONES TRANS* I EN SUPORT 
D'UNA LLEI TRANS ESTATAL 
 
El fet trans* suposa una condició humana més i forma part de la seva diversitat. Però 
les persones trans* han patit i encara pateixen violència estructural i discriminacions 
quotidianes, que afecten tots els àmbits de la seva vida i impedeixen el 
desenvolupament vital en plenitud: la patologització, la tutela dels seus cossos, 
problemes per accedir al mercat laboral, continuar amb els estudis, gaudir de l'oci o 
l'esport, optar a un habitatge digne o, simplement, viure lliures de violències i agressions. 
En l'actual marc normatiu, les persones trans* estan permeses, però no plenament 
incloses en la societat.  
 
Malgrat els canvis en la societat, actualment les persones trans* són tractades encara 
com un problema de salut mental i no com una manifestació més de la diversitat 
humana. Històricament diagnosticades amb un Trastorn d’Identitat de Gènere i sense 
solució legal, la llei espanyola 03/2007, encara vigent, va permetre el canvi de la menció 
de sexe al Registre Civil, però imposant condicions com el requeriment d'un diagnòstic 
psiquiàtric de disfòria de gènere o la necessitat de sotmetre's durant dos anys a 
tractaments hormonals. Tot i l'avenç limitat que suposa, aquesta llei era ja insuficient, 
perquè no incloïa cap mesura per reparar i reduir les greus discriminacions, no reconeix 
les identitats no binàries, deixa fora menors i persones migrades i perpetua la 
patologització. Fins i tot el Tribunal Constitucional, en sentència 99/2019, ha reconegut 
que l'article 1 d'aquesta llei és inconstitucional. 
 
Durant anys els col·lectius i entitats de persones trans* han reivindicat la necessitat, la 
urgència, d'avançar legislativament per superar l'obsoleta i desfasada llei 03/2007, 
garantir plenament la igualtat i els drets que avui no tenen reconeguts, i fer front al deute 
històric de la nostra societat envers les persones trans*.  
 



 
 
Gràcies a la seva lluita el govern espanyol es va comprometre a impulsar una Llei Trans, 
així com una llei contra la Discriminació de les Persones LGTBI, tal com va recollir l'acord 
de coalició entre PSOE i Podemos. Així, fa pocs dies es van donar a conèixer els 
esborranys d'aquests dos projectes de llei, preparats des del Ministerio de Igualdad i 
fruit del treball i l'esforç especialment del col·lectiu trans* durant els darrers anys.  
 
El projecte de Llei Trans presentat, que estava previst que anés al Consell de Ministres 
durant la primera quinzena de febrer, representa la superació de la llei 03/2007 i del seu 
marc patologitzador. Amb l'aprovació d'aquesta llei, llargament reivindicada, les 
persones podran decidir sobre els seus propis cossos i la seva pròpia vida sense 
dependre de ningú, lliures de tuteles, ja que es basarà en la lliure manifestació i només 
serà necessària l'autorització expressa de la persona interessada, sense haver d'estar 
condicionat, en cap cas, a informes psiquiàtrics o l'obligació de sotmetre's a cirurgies o 
tractaments hormonals de cap tipus. 
 
En els darrers mesos hem vist també, malauradament, com des de certs sectors s'ha 
generat un rebuig frontal i violent a qualsevol avenç legislatiu per reconèixer els drets i 
garantir la dignitat de les persones trans*. S'ha arribat, inclús, a qüestionar els 
consensos existents, fins i tot la mateixa llei 03/2007. Entre les veus més reaccionàries 
destaca la de la vicepresidenta primera del govern espanyol, la senyora Carmen Calvo, 
que ha arribat a afirmar que aquesta proposta “posa en risc els criteris d'identitat de la 
resta de 47 milions d'espanyols” (sic), mostrant la seva preocupació per la possibilitat 
d'escollir el gènere “sense més que la seva voluntat o desig”. Unes declaracions que 
contrasten amb la proposta de llei presentada pel mateix PSOE l'any 2017 (amb una 
ponència posterior al 2019), molt similar a la presentada recentment pel Ministerio de 
Igualdad. 
 
Aquest posicionament sorgeix ara, i s'afegeix al d'altres persones i col·lectius que també 
neguen la identitat de les persones trans*, que rebutgen que les dones trans siguin 
dones i els homes trans siguin homes. Postulats excloents i discursos d'odi emparats 
per sectors d'ultradreta. Cal remarcar la violència exercida contra les dones trans que, 
amb un discurs que recorda a la xenofòbia aplicada al gènere, són culpabilitzades de 
ser origen del masclisme quan en són, sense cap dubte, víctimes. 
 
Cal, en aquest punt, recordar els Principis de Yogyakarta de 2006, sobre l'aplicació de 
la legislació internacional dels Drets Humans en relació a l'orientació sexual i la identitat 
de gènere, presentats a les Nacions Unides en 2007 per la Comissió Internacional de 
Juristes i el Servei Internacional per als Drets Humans, on s'insta als estats a adoptar 
totes les mesures legislatives, administratives i de qualsevol índole necessàries per 
respectar plenament i reconèixer legalment el dret de cada persona a determinar la seva 
identitat de gènere i a viure la seva orientació sexual amb respecte.  
 
També cal fer esment a la Resolució 2048 de 2015, del Consell d'Europa, i a l'Estratègia 
de la Comissió Europea presentada al mes de novembre de 2020 per impulsar la igualtat 
del col·lectiu LGTBIQ, a més de l'informe de la Comissió Europea publicat al juny del 
mateix any sobre els procediments legals de reconeixement de gènere i el seu impacte 
en la vida de les persones trans* a la Unió Europea. Aquests organismes conclouen que 
l'autodeterminació de gènere és essencial per millorar el reconeixement de les persones 
trans*, i que els procediments basats únicament en l'autodeterminació de gènere, sense 
tuteles mèdiques, judicials o administratives, per efectuar el canvi en la documentació i 
reconèixer la identitat d'aquestes persones, són els adequats per preservar la dignitat, 



 
 
el respecte a la vida personal i, en definitiva, el respecte als Drets Humans. 
 
A Catalunya el col·lectiu LGTBI, i les persones trans*, comptem des de fa anys amb la 
llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals, i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Una llei 
impulsada per les entitats, que ha suposat un gran avenç per al reconeixement dels 
drets del col·lectiu LGTBI a Catalunya. Aquesta llei posa èmfasi en la despatologització 
de les identitats trans*, i posa en valor l'autodeterminació com a eina que reconeix a les 
persones trans* com a subjectes de dret, principi que ha adquirit rang de dret humà 
fonamental, que forma part dels estàndards europeus i que és imprescindible per a 
abordar la discriminació i garantir la igualtat de les persones trans. La recentment 
aprovada llei 19/2020, per a la Igualtat de Tracte i No Discriminació, igualment estableix 
la tramitació d'una futura llei trans catalana, basada en el dret a l'autodeterminació de 
gènere. 
 
Aquestes lleis, com la d'altres comunitats autònomes que compten també amb legislació 
LGTBI i/o específica trans*, tenen les limitacions pròpies de les competències 
autonòmiques. Tot i que aquestes lleis permetin la modificació del camp del sexe o 
gènere i el nom en els documents administratius dependents de l'administració 
autonòmica, no permeten la rectificació en els documents estatals, molt especialment el 
Document Nacional d'Identitat. Aquesta situació vulnera els drets de les persones trans*, 
i genera desprotecció i discriminacions.  
 
El mateix Tribunal Constitucional, al mes de juliol de 2019, va estimar la qüestió 
d'inconstitucionalitat plantejada pel Tribunal Suprem respecte la llei 03/2007, i ho va fer 
en un sentit favorable al dret de les persones trans* menors d'edat a veure reconeguda 
legalment la seva identitat de gènere. En qualsevol cas, la decisió del Constitucional 
posa de manifest, una vegada més, l'insuficient i obsolet marc legislatiu espanyol pel 
que fa a la identitat de les persones trans*. 
 
Disposar d'una Llei Trans que reconegui i garanteixi de manera integral i efectiva no és 
només necessària, també és una urgència i una obligació que tenim com a societat de 
drets. La realitat evidencia que, malgrat els avenços assolits en els darrers anys, la 
discriminació estructural que pateixen les persones trans* en les seves vides, en l'àmbit 
sanitari, l'educatiu o el laboral, entre d'altres, està lluny d'erradicar-se. En aquest sentit, 
les propostes legislatives elaborades pel Ministerio de Igualdad amb la participació dels 
col·lectius i entitats trans, suposa un bon punt de partida per reparar el deute històric 
que té la societat amb les persones trans*, poder garantir plenament els seus drets i 
aconseguir acabar amb les discriminacions.  
 
Ha arribat el moment de considerar les persones trans* com a subjectes actius en la 
formulació de polítiques i disposicions normatives a nivell estatal, que no patologitzin ni 
tutelin els seus cossos ni les seves identitats a través de requeriments i intervencions 
mèdiques i psiquiàtriques. Cal, igualment, que sigui reconeguda socialment la diversitat 
en el gènere que superi el binarisme de gènere. Finalment, també és urgent la 
implementació de mesures per aconseguir la plena igualtat social de les persones trans*, 
també menors i persones migrades, particularment en els àmbits laboral, de l'habitatge, 
educatiu, sanitari i de prevenció de les violències. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 



 
 
PRIMER.- Instar al Govern espanyol a iniciar el tràmit i aprovar en aquesta legislatura 
una llei estatal basada en el projecte elaborat pel Ministerio de Igualdad i les entitats 
trans, per a la igualtat plena de les persones trans, fonamentada en la despatologització 
i reconeixement de les identitats trans*, en l'autodeterminació de la identitat i expressió 
de gènere i en l'abordatge integral de polítiques per intervenir en les desigualtats 
estructurals que encara pateixen les persones trans.  
 
SEGON.- Donar trasllat d'aquests acords a la delegació del Govern central a Catalunya, 
a l'Observatori contra l'Homofòbia, les entitats membres del Consell Nacional LGTBI i la 
Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya. 
 
La regidora Helga Nuell (ERC) explica la proposta. Intervé el regidor Marià Montsuñer 
(PSC), la regidora Núria Salvans (JxC), el regidor Joan Casabó (JxC), la regidora 
Sílvia Soliguer (ERC), l’alcalde i el regidor Martí Vallès (ERC).  
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (17): 

Robert Mundet Anglada (JxC) 
 Joan Casabó Fuguet (JxC)  

Sílvia Martí Suñer (JxC)  
Christian Cortés de la Fuente (JxC)  
Núria Salvans Pérez (JxC) 
Lourdes Martín Toro (JxC) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxC) 
Carla Matilla Rubirola (JxC) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Pau Presas Bertran (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
8.- INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS 
 
L’alcalde informa dels assumptes següents: 
 
- Subvenció Diputació C/ Indústria i Bisbal 
- Obres millora escola Puig d’Arques 
- Fons de Cooperació Local 
- Projecte ampliació sala residència 
- Ampliació carril bici Campllong fins a Cassà 
- Vacunació massiva al pavelló polivalent 
 
La regidora Sílvia Martí informa dels assumptes següents: 



 
 
 
- Agraïment col·laboració de la planta de Suros. 
- Donacions de l’AMPA de la Salle 
- Compra portàtils llar d’infants 
- Cursos escolars confinats 
- Casals Setmana Santa 
 
El regidor Joan Casabó informa dels assumptes següents: 
 
- Activitats Sant Jordi i culturals 
- Pla de Protecció Civil per parades 
- Premis Literaris 
 
La regidora Núria Salvans informa dels assumptes següents: 
 
- Serveis Socials i teleassistències 
- Grup de suport de famílies cuidadores 
- Programa 70 i més 
- Activitats Dia de la Dona 
- Il·luminació església de color groc en solidaritat dones amb endometriosi 
- Agent digital 
- Pisos habitatge social 
 
El regidor Christian Cortès informa dels assumptes següents: 
 
- Obres Passeig Ferrocarril 
- Rehabilitació carril bici 
- Obres canonada C/ Agudes 
- Obres substitució llums valises parc Estació  
- Obres Rambla/Passeig Ferrocarril per evitar saturació riuades 
 
La regidora Lourdes Martin informa dels assumptes següents: 
 
- Activitats esportives segons normativa Procicat 
- Casals esportius 
 
La regidora Carla Matilla informa dels assumptes següents: 
 
- Pressupostos Participatius 
- Espai d’assaig la Bàscula 
- Repartiment agenda i programa Sant Jordi 
- Reobriment espai Jove l’Escorxador 
- Festa Major 
 
El regidor Marià Montsuñer informa dels assumptes següents: 
 
- Treballs contra actes delictius  
- Pla formatiu policies 
- Radar 
- Reunió amb ADF 
- Reunió amb comunitats de propietaris 



 
 
 
- Vacunacions massives 
- Tríptics per prevenir delictes 
- Reunió amb AMPES 
- Ordenança municipal mobilitat 
- Ocupacions il·legals 
 
9.- PRECS I PREGUNTES 
 
El regidor Martí Vallès tracta els assumptes següents: 
 
- Carril bici Campllong-Cassà 
- Vacunació massiva 
- Espai la Bàscula 
- Inventari de Béns residència. Respon el regidor Marià Montsuñer. 
- Recollida residus “Porta a porta”. Respon l’alcalde. 
- Regulació trànsit escoles (C. Ample). Respon el regidor Marià Montsuñer. 
- Contractació esposa núm. 2 del PSC. Respon el regidor Marià Montsuñer. 
 
La regidora Sílvia Soliguer tracta els assumptes següents: 
 
- Plens presencials. Respon l’alcalde. 
- Vídeo institucional 8 de març. Respon la regidora Núria Salvans. 
- Rèplica comentaris regidor Marià Montsuñer. Respon el regidor Marià Montsuñer. 
Intervenen l’alcalde i la regidora Núria Salvans en relació a les ocupacions 
d’habitatges. 
 
El regidor Pau Presas tracta els assumptes següents: 
 
- Increment jornada regidors. Respon l’alcalde. 
 
La regidora Meritxell Rabionet tracta els assumptes següents: 
 
- Increment jornada regidors. Respon l’alcalde. 
- Participació ciutadania en plens telemàtics. Respon el secretari accidental. 
 
El regidor Joan Cañigueral tracta els assumptes següents: 
 
- Mur malmès C. Molí. Respon l’alcalde i la regidora Carla Matilla. 
- Urbanitzar C. Vi Novell zona horts. Respon l’alcalde. 
- Plans d’ocupació per brigada. Respon l’alcalde.  
- Manteniment resclosa de la Verneda. Respon l’alcalde. 
 
La regidora Helga Nuell tracta els assumptes següents: 
 
- Subvencions Covid. Respon el regidor Joan Casabó. 
- Contractació esposa núm. 2 del PSC. Respon l’alcalde. 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari accidental, estenc aquesta acta. 
 
Signat i datat electrònicament, 


